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Sigortacılık lşleri lle Ilgili Diğer lşleı

Bilindiği iizere 56E4 sayılı Sigorracılık Kanununun 5. maddesinin bilinci fıkaslna göre; si8orla şirkeıleri ve
reasürans Şirketleri, faaliyeıe geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında
Müsteşarllktan ruhsat almak zorundadlİ.

Anülan Kanunun 2l, maddesinin ikinci fıkrası ise, sigorta brokerliği faaliyetlerinin ancak Hazine ve Maliye
Bakanlığından alünacak brokerlik ruhsah ile yapılabileceği hükmünü amirdiİ.

Yine bahsi geçen kanunun 23. maddesinin birinci fıknslna 8öre, si8ona acenteliği yaPmak isteyenlerin
Birliğimizce tufulan Levhaya yazth olmasl 8erekmekedir,

Söz konusu hükümleıe .ağmen; Hazine v€ Maliye Bakanlığına ınııhteliftarihlerde intika| eden ihbarlarda;

şirketlerinin yurt dışında veya Türkiye'de yer|eşik sigorta ve reasü.ans şirketlerinin unvanlarının birebir aynı
veya çok benzeri unvanlan ile şiİket kuİaİak, bu şirketle.i tica.et sici|ine tescil ve ilan etıirdikleri ancak,
hefhangi biı ruhsat talebinde bulunmadan başka sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanları ile kurup sicile
tescil ilan ettirdikleİi bu şi.ketleİ iIe usulsüz kefaleı sigortası poliçesi teminatl vefdik|eri, bu teminatlad ise
özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere verdikleri belirlilmektedir,

Bu çerçevede; Bakanlükça her üç şirketin kuruculan ve yetkilileri ile tespit edilecek diğer sorumluların,
haklannda gerek!i kovuşturmanın yapl|masl ve usu|sü faaliyetlerinin men edilmesini sağlamak iizere gerekli
yasaI işlemleİ başlatülmıştüİ.

Ancak; Bakanltğa intikal eden yeni bilgiler çerçevesınde, yukarıda anılan şirketlerin özellikJe kamu
ihalelerine kahlan şirket]ere usulsüz ve geçersiz kefalet sigonasü teminaİ sağlamaya yetkili o|duklarına dair
yanültıcı bilgi ve.meye devam ettikleri an|aştlmıştr.

Bu itibarla.
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- Roya|isı Sigorta Aracültk Hizmetleri Ltd.
- QIC Intemational Sigona Bİokerliği A Ş, ve
- chubb Euİopean Group sigorta Broke.lik Ltd.

l. Yukarıda anılan şirketlerin söz konusu faaliyetlerde bulırnabilmek için geıekIi herhangi bir izne veya
ruhsata sahip olmadlklarü, dolayüs,yla. sigonacıllğa dair riim faaliyctleri ile verdikleri kefaIet sigonası
teminatlaİünln herhan8i bir geçeıliliği bulunmadlğı,

Bu b€lg€, 5070 !.yıh Elektronik ımz3 xıtrununa gör€ Güv€oli Elektİonik lmA ilc imzllıtrmışor.
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2 Bir kamu kurumu ihalesine katülabilmek için kefalet sigortası teminatı almak isteyen, oda/Elorsanıza

kay|tlı üyelerinizin, Bakanlığün https://www.hmb.gov,tİlsigort -sirketleri adİesinde yer alan ve
kefalet sigo.tası teminatl sağlayan sigorta şirketlerinin bit listesine ulaşabilecekleri,

3. Ancak, bu listede yeİ alan şirketler ile benzeri ticari ünvana sahip olup, sigortacılık yapma yetkisihe
sahip olmayan şirketlerin mevcudiyeti ihtimaline karşl söz konusu listede bulunan şirketlerle
doğrudan iletişim kurulmasl gerektiği,

:l Türkiye'de yasaloIarak faaliyet gösteren ve kefalet sigorta teminatları için aracıhk yapabilecek sigorta
acentelerine https://\.\,,ww.tobb,oİg-tİ/sigoİtacilikMudurlugu./SigortaAcenteleri/sayfalaİ/Levhaya-
Kayitli-Acente-Soİgu-Sayfasi,php adİesindeki listelerden, sigona bfokeİlerine ise, Sigo.ta Bİokerleri
Demeğinin hnp://www.sbd.org,trnrlbIokeİlerimiz adresindeki lisıeden uIaşabileceği,

Ancak 1ukarıda si8orta şiİketleri için yapılan açıklama doğrultusunda, Levhaya kayıtlü sigorta
acenteleriile anılan demeğin listesind. yeralan broke.lik şirketleriile benzeri unvanlara sahip yetkisiz
acente ve brokerlerjn mevcut olabilec€ği dikkate alınarak, doğrudan anılan listelerde yer alan yasal
acente ya da brokerlik şirketleri ile iletişim kurulmasü,

)

hususlarında oda,/Borsanıza kayıtlü üyeIerinizin bi|gilendirilmelerinin, muhtemel
önIenmesini teminen yararIl olacağü düşünülmektedir,

mağduriyetlerin

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim

Saygllarımla,

MustafA SARAÇÖZ
Genel seketea
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